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Ficha de dados técnicos  
Dados gerais: 
 
Número de artigo: 99xx (9910, 9915, 9920) 
 
Descrição: Bastões de retoque de pintura 
 
 
 
  

 

 
Especificações: 
Os bastões de retoque de pintura são uma excelente ferramenta para retocar pequenos pontos nos quais a tinta 
está danificada e necessita de um pequeno reparo. A extremidade do bastão não tem pelos e é fabricada com fibras 
não absorventes. Os bastões também podem ser utilizados para remover poeira e limpar peças de automóveis 
pequenas.    
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Disponível em 3 bastões tamanhos, para a aplicação precisa de tinta em pequenos reparos 
• As extremidades têm uma cabeça flexível que pode ser ligeiramente dobrada 
• Embalados em um dispensador transparente para fácil identificação do tamanho certo através das suas 

cores 
• Os bastões estão virados ao contrário no dispensador e podem ser retirados sem contaminar a outra 

extremidade dos bastões  
• A embalagem em tubos com tampa proporciona um armazenamento livre de contaminações 

 
Aplicação: 
Perfeitos para aplicar pequenas quantidades de fundo/primer, cor ou verniz para uma pequenos reparos. Mergulhe 
o pincel na tinta e aplique no local desejado. A extremidade do bastão de pintura pode ser ligeiramente dobrado 
para alcançar áreas de difícil acesso. Também podem ser utilizados para remover pequenas partículas de pó e/ou 
limpar objetos ou áreas pequenas.  
 
Especificação técnica: 

• Utilização única (produto descartável) 
• Extremidade sem pelo 
• Tubo dispensador transparente 

 
Cor 9910: branco ø 1.0 mm 

9915: amarelo ø 1.5 mm 
9920: azul ø 2.0 mm 

Dimensões do bastão 100 mm de comprimento  
Material PP e Nylon 
Conteúdo 100 unidades por tubo. 
Unidade de embalagem 4 tubos em uma embalagem/40 embalagens por caixa 

 
 
Produtos Colad relacionados:  
Código artigo: 9800 – Descrição: Colad Conjunto de agulhas para remover pó 
Código artigo: 9810 – Descrição: Colad Agulhas para remover o pó sobresselentes 
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Isenção de responsabilidade: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material. É da responsabilidade do utilizador ler, 
compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. As informações acerca da segurança no trabalho 
e segurança ambiental estão disponíveis na ficha de dados de segurança do material na página www.colad.co. É da 
responsabilidade do utilizador ler e aplicar estas informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção 
necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original. Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do 
utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da 
responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a 
aplicação específica do utilizador. 
 
Criado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Baixos,                                         T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.co/
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